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ELŐTERJESZTÉS 
 

A Képviselő-testület 2017. december 13-i ülésére 
 
 
 
Tárgy:  a közterületek rendjéről szóló 24/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 
módosítása 

Érintett bizottság: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

 
 

Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 

 

A közterületek rendjéről szóló 24/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: 
Rendelet) 2. § (1) bekezdés 1. pontjában szerepel a „közterület” fogalmának meghatározása. 
Egy hasonló ügyben született bírósági döntés értelmében közterületnek kell tekinteni az 
önkormányzat tulajdonában lévő, közhasználatú ingatlanokat (így pl. az Ifjúság teret, a 
Csigaház előtti ingatlanrészt is), így szükséges a Rendelet vonatkozásában alkalmazandó 
„közterület” fogalmának módosítása, kibővítése is. 

Mivel a fentiekben jelölt önkormányzati tulajdonú, közhasználatú ingatlanokon kerülnek 
megrendezésre a városi rendezvények, amelyeket a Kistarcsai VMSK Kft. szervez, ezért 
célszerű ezekre a közterületekre a Kft.-vel megkötni a közterület-használati megállapodást, 
majd az egyes árusokkal a Kft. egyedi bérleti szerződést köt a rendezvény idejére, a tényleges 
területfoglalásra. Ennek megfelelően szükséges módosítani a Rendelet 1. sz. mellékletében 
szereplő, közterület-használati megállapodás formanyomtatványát, és javasolt lecsökkenteni a 
közterület-használati díj mértékét is. 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése szerint a jogszabály 
előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes 
hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes 
hatásvizsgálat eredményéről, önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-
testületét tájékoztatni kell. 
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Ugyanezen paragrafus (2) bekezdése előírja, hogy a hatásvizsgálat során vizsgálni kell 

a. a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen 
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, 
ab) környezeti és egészségi következményeit, 
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint 

b. a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményeit, és 

c. a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételeket.” 

A fentiek alapján a Rendelet felülvizsgálatához kapcsolódó hatásvizsgálat eredményei a 
következők: 

aa) Várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások: 
 Pontosításra kerül a helyi szabályozás. A változtatásnak kis mértékű 

költségvetési hatása van. 
ab) Várható környezeti hatások, egészségi következmények: 

 Nincs. 
ac) Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 

 Kis mértékű. 
b) A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 
A jogalkotás hiányában nem egyértelmű a helyi rendelet alkalmazhatósága.  

c) A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: 

 Rendelkezésre állnak. 
 

Az előzmények megtárgyalása után kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés mellékletét 
képező rendelet-tervezet elfogadását: 

 

Rendeletalkotás! 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a közterületek 
rendjéről szóló 24/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2017. 
(...) önkormányzati rendeletét. 
A rendelet elfogadása minősített többséget igényel. 
 
Kistarcsa, 2017. november 28. 
 
 
 
 
 Solymosi Sándor 
 polgármester 
 
 


